2724 AllroundWork, 37.5® Polo Shirt met korte mouwen €34,25

Snickers Workwear

Lente - Zomer 2021

Snickers Workwear ontwikkelt technische
werkkleding met compromisloze veiligheid en comfort
voor de hedendaagse werkende mannen en vrouwen,
die de meest duurzame en stijlbewuste oplossingen
willen die er zijn. Alles wat we doen, is gebaseerd op
het feit dat onze eindgebruikers oplossingen vinden
die hun prestaties vereenvoudigen en verbeteren.
Inventing workwear

1200 SEAMS INTERIOR

Nieuwe 37.5® T-shirts
Bladzijde 4
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Bijgewerkte stijlen
pleats for elbow lining

Bladzijde 20

Lente - Zomer 2021
Verbeterd aanbod en
verifieerbare
duurzaamheid.
Onze eindgebruikers zijn onze belangrijkste leidende sterren. Op
basis van hun feedback en input verbeteren, upgraden en
ontwikkelen we innovatieve werkkleding die uitzonderlijk comfort
en prestaties biedt. Voor de lente-zomer 2021 heeft deze aanpak
geresulteerd in verschillende punten, waaronder:
MEER TOPWEAR MET DE VERKOELENDE 37.5®-TECHNOLOGIE
We hebben ons 37.5® assortiment verbreed met drie nieuwe AllroundWork topwear items
(2498, 2598 en 2724). Deze zeer functionele en vochtafvoerende stijlen houden de
gebruiker droog, koel en comfortabel, zelfs tijdens intensief werk in warme
omstandigheden - waarbij comfort gelijk staat aan veiligheid en verbeterde prestaties.
NIEUWE ONGEVOERDE HIGH-VIS JACK
Op veler verzoek lanceren we een high-vis versie van het ongevoerde en rekbare
werkjack 1549. Het nieuwe jack (1539) biedt comfort en flexibiliteit voor werk dat veel
beweging met zich meebrengt, evenals een hoge zichtbaarheid voor meer veiligheid bij
donkere omstandigheden.
TOEGEVOEGDE FUNCTIES
Voor dit seizoen hebben we verschillende van onze FlexiWork-broeken geüpdatet met
nieuwe functies zoals CORDURA® dubbel versterkte holsterzakken, klittenband
gereedschapshouders en messing ritsen.
REPREVE® VOOR VERIFIEERBARE DUURZAAMHEID
Als onderdeel van ons voortdurende duurzaamheidswerk hebben we een aantal van onze
stijlen geüpgraded naar REPREVE®, 's werelds nummer één merk van gerecyclede
prestatievezel. Om duurzame claims betrouwbaar te maken, is de REPREVE®-stof
verifieerbaar via het U-Trust® Verification-programma. Dit betekent dat de vezel de
unieke FiberPrint®-tracertechnologie bevat en dat de gemaakte stof wordt geanalyseerd
om de inhoudsclaims en samenstelling van REPREVE® te valideren.
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Shirts &
Topwear
Functioneel T-shirt gemaakt van 37.5® polyester met
wafelstructuur voor uitstekende ventilatie, vochttransport
en comfort in warme omstandigheden. Ontworpen voor
alledaags gebruik.

9500

1800

2598 AllroundWork, 37.5® T-shirt
met korte mouwen

0400
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Zeer functioneel T-shirt dat zorgt voor een efficiënt beheer
van de lichaamstemperatuur en veel comfort tijdens intensief
werk in warme omstandigheden. Het t-shirt is gemaakt van
functioneel polyester dat is voorzien van de innovatieve
37.5®-technologie om uitstekende ventilatie, verkoeling en
vochttransport te garanderen. Bovendien biedt de wafelstructuur van de stof verbeterde functionaliteit voor ultiem
comfort. Wordt geleverd met een praktische borstzak,
reflecterende details en een strak design dat veel ruimte biedt
voor profilering.
• 37.5®-stof met wafelstructuur voor uitstekend vochttransport
• Borstzak
• Reflecterende details op mouwuiteinden en hals
• Print in de nek
• Strak ontwerp met veel ruimte voor profilering
Materiaal: 100 % polyester (45% 37.5® polyester), 185 g/m².
Maten:XS-XXXL
€ 24,95
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Draag dit T-shirt met lange mouwen om koel en
comfortabel te blijven tijdens warme en intense werkdagen.
37.5® polyester stof met wafelstructuur biedt uitstekende
ventilatie, koeling en vochttransport.

2498 AllroundWork, 37.5® T-shirt
met lange mouwen

9500

0400
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Zeer functioneel T-shirt met lange mouwen dat zorgt voor een
efficiënt beheer van de lichaamstemperatuur en veel comfort
tijdens intensief werk in warme omstandigheden. Het T-shirt
met lange mouwen is gemaakt van functioneel polyester met
de innovatieve 37.5®-technologie voor uitstekende ventilatie,
koeling en vochttransport. Bovendien biedt de wafelstructuur
van de stof verbeterde functionaliteit voor ultiem comfort.
Met praktische borstzak, reflecterende details en een strak
ontwerp dat veel ruimte biedt voor profilering.
• 37.5®-stof met wafelstructuur voor uitstekend vochttransport
• Borstzak
• Reflecterende logoprint in de nek
• Print in de nek
• Strak ontwerp met veel ruimte voor profilering
Materiaal: 100 % polyester (45% 37.5® polyester), 185 g/m².
Maten: XS-XXXL
€ 29,95

Ervaar geweldig comfort op de werkdag, zelfs tijdens
intensief werk in warme omstandigheden. Dit functionele
poloshirt is gemaakt van 37.5®-stof met wafelstructuur voor
optimale ventilatie, verkoeling en vochttransport.

2724 AllroundWork, 37.5® Polo Shirt
met korte mouwen
9500

1800

0400

Veelzijdig poloshirt dat zorgt voor een efficiënt beheer van
de lichaamstemperatuur en een professionele houding
tijdens dagelijks gebruik. Het poloshirt is gemaakt van
functioneel polyester dat is voorzien van de innovatieve
37.5®-technologie om uitstekende ventilatie, verkoeling
en vochttransport te garanderen. Bovendien biedt de
wafelstructuur van de stof verbeterde functionaliteit voor
ultiem comfort. Met geribbelde kraag en mouwuiteinden,
praktische borstzak, reflecterende details en een strak design
dat veel ruimte biedt voor profilering.
• 37.5®-stof met wafelstructuur voor uitstekend vochttransport
• Borstzak
• Geribbelde kraag en mouwuiteinden in contrasterende kleur
• Reflecterende details op mouwuiteinden en hals
• Strak ontwerp met veel ruimte voor profilering
Materiaal: 100 % polyester (45% 37.5® polyester), 185 g/m².
Maten: XS-XXXL
€ 34,25
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DE 37.5®-TECHNOLOGIE HOUDT VAKMENSEN DROOG EN COMFORTABEL
EN IN UITSTEKENDE STAAT. EEN ONGEËVENAARDE TECHNOLOGIE, MET
FOCUS OP DEZE VIER PUNTEN:
1. Meer koelvermogen =
beter en langere prestaties.
Kledingstukken met 37.5®-technologie zorgen voor
een ideale kerntemperatuur van het lichaam, waardoor gebruikers beter kunnen presteren. De microscopisch kleine koolstofdeeltjes in de 37.5-vezels
kunnen infrarood lichtenergie die door het lichaam
wordt uitgestraald zowel absorberen als afgeven,
waardoor het de huid snel kan opwarmen of afkoelen
als dat nodig is.

2. Tot 5 keer snellere droging
dan andere stoffen.

3. Minder geurretentie.
De actieve koolstof voorkomt ook geur, wat betekent
dat kledingstukken met 37.5-technologie langer fris
blijven en misschien niet zo vaak gewassen hoeven
te worden als gewone materialen.

4. Langdurig. Spoelt niet uit.
De actieve deeltjes zijn permanent in het garen
ingebed en zullen nooit uitwassen of verslechteren. Dit betekent dat de positieve effecten van de
37.5®-technologie gedurende de hele levensduur van
het kledingstuk blijven bestaan.

Stoffen gemaakt met 37.5®-technologie drogen tot
vijf keer sneller dan traditionele vochtregulerende
stoffen. Dat komt doordat de ingebedde actieve kool
de omzetting van vloeistof in damp versnelt, waardoor het lichaam sneller droogt en efficiënter wordt
afgekoeld.

HOE HET WERKT

Vochtige damp

37.5® Technologie
MICROKLIMAAT
Huid
Lichaamswarmte

De 37.5®-technologie sluit actieve deeltjes permanent in de
vezel in om vochtdamp op te vangen en af te geven. Deze
deeltjes vergroten het oppervlak van de vezel met 800 procent
en verwijderen vochtdamp in tegenstelling tot andere technologieën. Door actief te reageren op lichaamswarmte, gebruiken
de deeltjes infrarode energie van het lichaam om de dampbeweging te versnellen en de omzetting van vloeistof in damp te
versnellen, waardoor de droogsnelheid aanzienlijk toeneemt.
Hoe warmer de gebruiker wordt, des te sterker wordt de
drijvende kracht die het vocht verwijdert - en des te
comfortabeler blijft het kledingstuk.
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Duurzaamheid die kan
worden getraceerd en
geverifieerd.
Snickers Workwear doet er
alles aan om te doen wat
we kunnen om duurzame
praktijken in ons merk te
integreren, en toch vormt
duurzaamheid nog steeds
een uitdaging - het is een
evenwichtsoefening die een
mix van strategieën vereist.
Onze visie is om voorop te
lopen op het gebied van
duurzaamheid door slimmere oplossingen en
technologieën te gebruiken.

Lichtgewicht poloshirt gemaakt van 100% gerecycled
polyester biedt een soepele aanraking en efficiënt
vochttransport voor veel werkcomfort.
Ontworpen voor alledaags gebruik.

5800

2721 AllroundWork, Polo Shirt

9500

0400

1600
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Veelzijdig en lichtgewicht poloshirt dat veel comfort
en een zuivere, professionele uitstraling biedt tijdens
dagelijks gebruik. Het poloshirt is gemaakt van 100%
gerecycled, functioneel polyester en heeft een biobased
anti-geurafwerking die je de hele dag fris houdt. Voor nog
meer comfort is het kledingstuk voorzien van flatlocknaden
en een print aan de binnenkant van de nek. Veel ruimte voor
profilering.
• 100% gerecycled en lichtgewicht polyester met efficiënt
vochttransport
• Biologische en zilvervrije anti-geur afwerking
• Zachte platte elastische naden overal en aan de binnenkant van
de nekprint
• Knopen met logo in bijpassende kleur
• Veel ruimte voor profilering
Materiaal: 100% Gerecycleerd Polyester, 125 g/m².
Maten: XS-XXXL
€ 24,95

Zacht en lichtgewicht t-shirt gemaakt van 100% gerecycled
polyester dat een geweldige functie en comfort biedt
tijdens dagelijks gebruik.

0400

2558 AllroundWork, T-shirt

1600

5800

Allround T-shirt dat zacht aanvoelt en efficiënt vocht transporteert om je droog, fris en comfortabel te houden tijdens
dagelijks gebruik. Het t-shirt is gemaakt van 100% gerecycled, functioneel polyester en heeft een biobased anti-geur
finish. Voor nog meer comfort is het kledingstuk voorzien van
flatlocknaden en een print aan de binnenkant van de nek. Een
strak ontwerp biedt veel ruimte voor profilering.
• 100% gerecycled en lichtgewicht polyester met efficiënt
vochttransport
• Biologische en zilvervrije anti-geur afwerking
• Zachte platte elastische naden overal en aan de binnenkant van
de nekprint
• Ruimte voor profilering
Materiaal: 100% recycled polyester, 125 g/m².
Maten: XS-XXXL
€ 19,95

9500
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Zeer zachte en rekbare t-shirts van katoen en
elastaan. Ontworpen voor alledaags gebruik en
groot werkcomfort. 2 stuks.

0400

0900

2529 2-pack T-Shirt

Zeer zachte t-shirts die veel comfort bieden tijdens het dagelijkse werk. Deze veelzijdige items
zijn gemaakt van superzacht katoen en elasthaan dat zorgt voor een geweldige pasvorm en een
glad gevoel. Wordt geleverd met nekprint aan de binnenkant en veel ruimte voor profilering.
• Zeer zachte en elastische stof van katoen en elastaan
• Print op de binnenkant van de nek voor een schuurvrije ervaring
• Veel ruimte voor profilering
• 2 stuks
Materiaal: 95% katoen, 5% elastaan, 180 g/m2.
Maten: XS-XXXL
€ 29,95
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SLIM FIT

Stretch Shorts
Elastische en duurzame werkshort met dames pasvorm
en klassieke holsterzakken. Strategisch geplaatste 4-way
stretch aan de achterkant en kruisje in het kruis voor extra
flexibiliteit en comfort.
Dames fit

0400

0900

6147 AllroundWork, Korte Stretch Broek
met holsterzakken voor dames
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Multifunctionele werkshort voor dames met holsterzakken, ontworpen voor alledaags
bouwwerk in warme omstandigheden. De korte broek/short is gemaakt van een 2-way stretch
stof en heeft 4-way stretch panelen aan de achterkant en in het kruis voor optimaal comfort en
bewegingsvrijheid. Bovendien is de elastische werkshort voorzien van CORDURA®- versterkte zakken, gereedschapshouder, klassieke cargozak met ID-badgehouder en beenzak met
mesbevestiging. Fit voor vrouwen.
• Hoofdstof in 2-way stretch
• Panelen met 4-way stretch aan de achterkant en in het kruis voor extra flexibiliteit en comfort
• Met CORDURA® versterkte zakken
• Klassieke holsterzakken
• Gereedschapshouder, beenzak met mesbevestiging, sleutelhouderlussen en klassieke cargozak
met ID-badgehouder
Materiaal: Kleur 0404 Hoofdstof: 47% katoen, 53% polyester, 237 g/m². Contrast: 91,5% polyamide,
8,5% elastaan, 250 g/m². Versteviging: 100% polyester CORDURA®, 220 g/m². Kleur 0904 / Hoofdstof:
61% polyester 39% Sorona® polyester, 250 g/m². Contrast: 91,5% polyamide, 8,5% elastaan, 250 g/m².
Versteviging: 100% polyester CORDURA®, 220 g/m².
Maten: 32-54
Fit: Slim
€ 69,95
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Blijf zichtbaar
Blijf Veilig
Ongevoerd high-vis werkjack van duurzaam, water- en
stofbestendig afstotende stof met goede vuilgebieden.
Klasse 2-certificering in overeenstemming met EN 20471
zorgt voor een optimale zichtbaarheid voor meer veiligheid.
Geweldige stretch en voorgebogen mouwen voor extra
bewegingsvrijheid.

6604

5504

6695

1539 AllroundWork, High-Vis ongevoerd Jack klasse 2
Ongevoerd werkjack met hoge zichtbaarheid en stretch, ontworpen voor dagelijks werk. De jas
is gemaakt van duurzaam, water- en stofafstotend materiaal met 2-way stretchstof voor meer
bewegingsvrijheid en wordt geleverd met warmteoverdracht reflecterende tape voor duurzame en soepele high-vis functionaliteit. Bovendien is de jas voorzien van CORDURA®-versterkte vuilgebieden aan de voorkant van het lichaam en de onderkant van de mouwen voor extra
duurzaamheid, voorgebogen mouwen, elastische manchetten en een tweewegritssluiting
voor gemakkelijke toegang tot gereedschap en een groter bewegingsbereik. Het ongevoerde
werkjack heeft ook een iets verlaagde rug en een verstelbaar
trekkoord aan de zoom onderaan voor een individuele pasvorm.
• Hoofdstof in 2-way stretch
• Warmteoverdracht reflecterende tape, Klasse 2 zichtbaarheid
• Met CORDURA® versterkte vuilzones
• Voorgebogen mouwen voor comfort en bewegingsvrijheid
• Tweeweg ritssluiting voor gemakkelijke toegang tot gereedschap en meer bewegingsvrijheid
Materiaal: Hoofdstof: 1% polyester 39% Sorona® polyester, 260 g/m2. Versteviging: 88% polyamide,
12% elastaan, CORDURA® Ripstop Stretch, 275 g/m2.
Maten: XS-XXXL
€ 134,95
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Werkhandschoenen
Houd uw handen comfortabel
en beschermd.

0404

Waterbestendige en soepele
werkhandschoen met dunne
isolatie die een grote vingergevoeligheid biedt voor
lichter werk in natte en koude
omgevingen. Gemaakt van een
2-laagswaterdicht stof met
fleece aan de binnenkant voor
optimaal comfort.

18

9562 Weather Flex Dry Gloves
Flexibele en weerbestendige werkhandschoen die een grote
beweeglijkheid en comfort biedt tijdens lichter werk in natte
en koude omstandigheden. De handschoen is gemaakt van
een 2-laags waterdichte stof en is aan de binnenkant voorzien
van zacht, isolerend fleece voor extra warmte. Bovendien
zorgen het voorgevormde ontwerp en een dunne constructie
voor een uitstekende pasvorm en gevoel voor efficiënt werken. De werkhandschoen is ook voorzien van siliconenprint
op handpalm en vingers voor optimale grip, versteviging bij
de duim, fleece neusvegen en langere manchet aan één kant
voor gemakkelijk aantrekken en extra bescherming.
Gecertificeerd volgens EN 388.
• 2-laag waterdichte stof met zachte fleece aan de binnenkant
• Siliconen print op handpalm en vingers voor een perfecte grip
• Voorgevormd ontwerp en elastisch rond de pols voor optimale
pasvorm en beweeglijkheid
• Versteviging bij de duim en strategisch geplaatste zoom bij de
wijsvinger voor comfort en beweeglijkheid
• Langere manchet aan één kant om gemakkelijk aan te trekken
en met knoopsgat om haak of karabijnhaak te bevestigen
Materiaal: 100% polyester
Maten: 8-11
€ 24,95
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Bijgewerkte stijlen
WERKBROEKEN

Zeer lichte werkbroek met geavanceerde bodymapping, een
combinatie van ventilerende stretchstof en flexibel inzetstuk
naden met CORDURA®-verstevigingen voor uitstekende
bewegingsvrijheid, beheersing van de lichaamstemperatuur,
duurzaamheid en comfort.

Ritssluiting bijgewerkt naar klassieke
koperen standaard met bewezen
kwaliteit en functie.

Gereedschapshouders voor gemakkelijke
toegang en hoger efficiëntie voor eindgebruikers
die gereedschapstassen gebruiken

CORDURA® dubbel versterkte holster
zakken voor extra duurzaamheid
Flexibele kettingsteek 2-naalds
doorgestikte naad in de kruisje voor
betrouwbare elasticiteit en nog meer
comfort
EIGENSCHAPPEN KETTINGSTEEKNAAD
EN STIKSTEEKNAAD
Kettingsteeknaad.
De steken vormen een lijn aan de bovenzijde
en lussen aan de onderzijde. Naden zijn flexibel en kunnen tegen een hogere treksterkte.
Dit steektype is effectief in 2-4-way stretch
materiaal naadcombinaties.

Lock stitch naad.
De steken vormen een rechte lijn aan de
boven- en onderzijde van de naad.
Toegepast in de meeste naden van
geweven stoffen.
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ID-houder verplaatst naar binnenbeenzak
(voor eindgebruikers die de ID-houder
niet dagelijks gebruiken)

Bijgewerkte stijlen

6902
6904
6903
6905
6914

0404

1604

5604

5804

9504

6902, 6903 FlexiWork,
Werkbroek met
holsterzakken
Zeer elastische en lichtgewicht werkbroek met
flexibele inzetnaden en CORDURA®-versterkte
holsterzakken, ontworpen voor dagelijks gebruik.
De broek is gemaakt van een ventilerende stretchstof en heeft sterke CORDURA® ripstop-verstevigingen op de knieën, beenuiteinden en zakken
voor extra duurzaamheid. KneeGuard ™ -systeem
biedt betrouwbare kniebescherming, terwijl voorgebogen benen zorgen voor een optimale pasvorm
en bewegingsvrijheid. Makkelijk toegankelijke
holsterzakken met ritsvak, uitbreidbare stretch
cargozak met ritsvak en meterzak met mesknoop
bieden praktische opslag.
• Stretchstof, op het lichaam afgestemd ontwerp en
voorgebogen pijpen voor een optimale pasvorm en
bewegingsvrijheid
• Versterkt met CORDURA® ripstop stretchstof
• KneeGuard ™ -systeem gecertificeerd volgens EN
14404
• CORDURA®-versterkte holsterzakken met ritsvak,
uitbreidbare cargozak met ritsvak en IDbadgehouder in beenzak
• Geïntegreerde riem met duurzame gesp
Materiaal: Hoofdstof: Stretch CORDURA® 88%
polyamide CORDURA®, 12% elastaan, 270 g/m2.
Ripstop: 65% polyester, 35% katoen, 200 g/m2.
Versteviging: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m2.
Maten: 42�62, 84-120, 144-160, 184-204, 248-256
Fit: Regular
6902 � met holsterzakken € 137,50
6903 - zonder holsterzakken € 124,95

0404

5804

9504

6905 FlexiWork, Piratenbroek met holsterzakken
Zeer elastische en lichtgewicht piratenwerkbroek
met flexibele inzetnaden en CORDURA®-versterkte holsterzakken, ontworpen voor dagelijks
gebruik. De knielange werkbroek is gemaakt van
een ventilerende stretchstof en heeft sterke CORDURA® ripstop verstevigingen aan de uiteinden
van de pijpen en zakken voor extra duurzaamheid.
Makkelijk toegankelijke holsterzakken met ritsvak,
uitbreidbare stretch cargozak met ritsvak en
duimstokzak met mesknoop bieden praktische
opslag.
• Stretchstof, op het lichaam afgestemd ontwerp en
voorgebogen pijpen voor een optimale pasvorm en
bewegingsvrijheid
• Versterkt met CORDURA® ripstop stretchstof
• KneeGuard ™ -systeem gecertificeerd volgens EN
14404
• CORDURA®-versterkte holsterzakken met ritsvak,
uitbreidbare cargozak met ritsvak en IDbadgehouder in beenzak
• Geïntegreerde riem met duurzame gesp
Materiaal: Hoofdstof: Stretch CORDURA® 88%
polyamide CORDURA®, 12% elastaan, 270 g/m2.
Ripstop: 65% polyester, 35% katoen, 200 g/m2.
Versteviging: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m2.
Maten: 44-64, 84-104
Fit: Regular
€ 112,50

0404

5604

5804

9504

6904, 6914 FlexiWork,
Korte broek met
holsterzakken
Zeer elastische en lichtgewicht werkshort met
flexibele inzetnaden en CORDURA®-versterkte holsterzakken, ontworpen voor dagelijks gebruik. De
short is gemaakt van een ventilerende stretchstof
en is voorzien van sterke CORDURA® ripstop-verstevigingen aan de uiteinden van de pijpen en
zakken voor extra duurzaamheid. Makkelijk toegankelijke holsterzakken met ritsvak, uitbreidbare
stretch cargozak met ritsvak en duimstokzak met
mesknoop bieden praktische opslag.
• Stretchstof en op het lichaam afgestemd ontwerp
voor een optimale pasvorm en bewegingsvrijheid
• Versterkt met CORDURA® ripstop stretchstof
• Flexibele inzetnaden
• CORDURA®-versterkte holsterzakken met ritsvak,
uitbreidbare cargozak met ritsvak en IDbadgehouder in beenzak
• Geïntegreerde riem met duurzame gesp
Materiaal: Hoofdstof: Stretch CORDURA® 88%
polyamide CORDURA®, 12% elastaan, 270 g/m2.
Ripstop: 65% polyester, 35% katoen, 200 g/m2.
Versteviging: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m2.
Maten: 44-64
Fit: Regular
6904 - met holsterzakken € 92,50
6914 - zonder holsterzakken € 86,50
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Bijgewerkte stijlen
HIGH-VIS
Softshell-werkjack dat hoge zichtbaarheid, geweldige
pasvorm en slijtvast comfort met geavanceerde functionaliteit. Het is winddicht en waterafstotend en is het hele jaar
door een uitstekende keuze voor dagelijks werk.
Bijgewerkte stijl

1230

Toegevoegd opbergvak aan de
binnenkant voor extra opslag

CF-rits gewijzigd in 2-weg YKK-rits,
voor verbeterde mobiliteit tijdens
bukken of zitten in de auto, evenals
gemakkelijke toegang tot gereedschap
dat is opgeborgen in holsterzakken
of voorzakken

Elastische koordaanpassing toegevoegd
aan de zoom onderaan voor een optimale
pasvorm, vooral handig voor grotere
maten
Maat XS heeft geen reflecterende heat
seal overdracht op schouders vanwege
Klasse 3.
Maat S - XXL reflecterende heatseal
overdracht op schouders.
5558

6658

6695

1230 AllroundWork, High-Vis Softshell Jack, klasse 3
Winddicht en waterafstotend high-vis jack ontworpen voor alledaags werk in gebieden waar klasse 3
zichtbaarheid vereist is. Dit veelzijdige werkjack is gemaakt van een functionele softshell-stof en heeft
CORDURA®-verstevigde ellebogen voor extra duurzaamheid. Verlaagde mouwuiteinden bieden extra
bescherming zonder de prestatie te belemmeren, terwijl de terugvallende mouw zorgt voor bescherming
in alle werkposities en op de bodem. Bovendien zorgt de aanpassing van de zoom aan de onderkant voor
flexibiliteit, terwijl de YKK tweewegritssluiting het mogelijk maakt om de jas van onderaf te openen voor
toegang tot gereedschap eronder en voor meer bewegingsvrijheid wanneer dat nodig is. De jack heeft ook
een opbergzak aan de binnenkant. Veel ruimte voor profilering.
• Hoge zichtbaarheid, Klasse 3 (EN 20471)
• Pasvorm met voorgebogen CORDURA®-versterkte ellebogen voor maximale bewegingsvrijheid
• Met fleece gevoerde en hoge windbeschermende kraag houdt je warm en comfortabel
• Reflecterende tape op mouwen, schouders en rond het lichaam voor maximale zichtbaarheid en veiligheid
• Verstelbaar elastisch koord onderaan voor een elastische, strakke pasvorm onderaan
Materiaal: Hoofdstof: 100% polyester 265 g/m² Versteviging: CORDURA® 100% polyamide 205 g/m²
Maten: XS-XXXL
€ 129,95
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5558

6658

6695

Bijgewerkte stijl
Dames fit

1237 AllroundWork, High-Vis
Softshell Jack Klasse 2/3
voor dames
Winddicht en waterafstotend high-vis jack ontworpen voor alledaags werk in gebieden die klasse 2/3
zichtbaarheid vereisen. Dit veelzijdige werkjack
is gemaakt van een functionele softshell-stof en
is voorzien van CORDURA®-verstevigingen voor
extra duurzaamheid. Bovendien bieden verlaagde
mouwuiteinden extra bescherming zonder de
prestaties te belemmeren, terwijl de terugvallende
mouw zorgt voor bescherming in alle werkposities.
Veel ruimte voor profilering.
• Hoge zichtbaarheid, klasse 2/3 (EN 20471)
• Winddichte en waterafstotende softshell-stof
• CORDURA®-verstevigingen
• Voorgebogen mouwen
• Handverwarmende zakken met ritssluiting en
borstzak met ritssluiting en afneembare ID-badge
Materiaal: Hoofdstof: 100% polyester 265 g/m²
Versteviging: 100% polyamide CORDURA® 205 g/m².
Maten: XS-XXL
€ 167,50

Maat XS – L, Klasse 2
Maat XL – XXL, Klasse 3

Elastische koordaanpassing
toegevoegd aan de zoom
onderaan voor een optimale
pasvorm, vooral gunstig voor
grotere maten

Veelzijdige werkjas/hoodie met hoge zichtbaarheid
en dagelijks werkcomfort. Klasse 2/3 zichtbaarheid en
een comfortabele pasvorm zorgt ervoor dat de werkjack
gemakkelijk aan te trekken is.
Bijgewerkte
stijl

Rits aan de zijzakken toegevoegd

5558

6658

6695

5500

6600

8035 AllroundWork, High-Vis
Jack met rits, Klasse 2

8036 AllroundWork,High-Vis
Jack met rits, Klasse 2/3

Werkjack met volledige ritssluiting en klasse 2 EN
20471-certificering die hoge zichtbaarheid biedt bij
weinig licht voor een veiligere en veiligere werkdag.
Het jack is gemaakt van functioneel polyester
dat prettig draagt en gemakkelijk te wassen is,
waardoor het ideaal is voor dagelijks gebruik. Zorgvuldig geplaatste vuilplekken houden de werkjas
netjes zonder de high-vis aspecten te verstoren.
Wordt geleverd met geïntegreerde ID-badgehouder en een strak ontwerp dat ruimte biedt voor
profileringHoge zichtbaarheid, Klasse 2 (EN 20471)
• Strategisch geplaatste vuilgebieden
• Makkelijk toegankelijke ID-badgehouder op de borst
• Ritssluiting aan de zijzakken voor veilige opslag
• Ruimte voor profilering
Materiaal: Hoofdstof: 100% polyester, 235 g/m².
Maten: XS-XXXL
€ 72,50

Werkjack met volledige ritssluiting en klasse 2/3
EN 20471-certificering die hoge zichtbaarheid
biedt bij weinig licht voor een veiligere en veiligere
werkdag. Het jack is gemaakt van functioneel polyester dat prettig draagt en gemakkelijk te wassen
is, waardoor het ideaal is voor dagelijks gebruik.
Wordt geleverd met geïntegreerde ID-badgehouder en een strak ontwerp dat ruimte biedt voor
profilering.
• Reflecterende details met hoge zichtbaarheid,
Klasse 2/3 (EN 20471)
• Makkelijk toegankelijke ID-kaarthouder op de borst
• Ritssluiting aan de zijzakken voor veilige opslag
• Ruimte voor profilering
Materiaal: Hoofdstof: 100% polyester, 235 g/m².
Maten: XS-XXXL
*Class 2 for size XS, Class 3 for size S-XXXL
€ 72,50

5500

6600

8039 AllroundWork, High-Vis
Hoodie met rits, Klasse 2/3*
Veelzijdige high-vis hoodie die bescherming biedt
in slecht verlichte werkomgevingen. De hoodie is
gecertificeerd in overeenstemming met EN 20471
Klasse 2/3 en is voorzien van warmteoverdracht
reflecterende tape voor verbeterde gladheid.
Bovendien heeft het kledingstuk geribde
mouwuiteinden en een verlaagde zoom met
verstelbare taille voor een individuele pasvorm.
Extra comfort en isolatie worden geleverd door
handverwarmende zakken. De hoodie heeft ook
een borstzak met een ID-badgehouder.
• Hoge zichtbaarheidscertificering, klasse 2/3
(EN20471)
• Warmteoverdracht reflecterende tape
• Verlaagde achterkant en zoom met verstelbare taille
• Borstzak met ritssluiting en ID-badgehouder
• Zijzakken met ritssluiting voor veilige opslag
Materiaal: Hoofdstof: 100% polyester, 235 g/m².
Maten: XS-XXXL
€ 86,50
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Bijgewerkte stijlen
WERKJASSEN

Bijgewerkte stijl

1200

Binnenin opbergvak toegevoegd voor extra opslag

Elastische koordaanpassing toegevoegd aan de
zoom onderaan voor een optimale pasvorm, vooral
handig voor grotere maten

CF zipper changed to 2-way YKK zipper, offering
enhanced mobility during bending or sitting in
the car as well as easy access to tools stored in
trouser holster pockets or front pockets

Softshell-werkjack dat bij dagelijks gebruik betrouwbare
bescherming biedt tegen wind en kou. De jas combineert
werkcomfort met grote flexibiliteit en maakt je klaar voor
elke taak of weersomstandigheid.

Bijgewerkte stijl
1200 AllroundWork, Soft Shell Jack
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Een softshell werkjack voor dagelijks gebruik dat je in verschillende werkomstandigheden op alles voorbereidt. Het winddichte en waterafstotende
jack heeft een windbeschermende kraag en CORDURA®-verstevigingen voor
werkcomfort, bescherming en duurzaamheid. Bovendien zorgt een verlaagde
rug voor bescherming in alle werkposities, terwijl aanpassing van de zoom aan
de onderkant voor flexibiliteit zorgt. YKK 2-weg rits maakt het mogelijk om de
jas van onderaf te openen voor toegang tot gereedschap eronder en voor meer
bewegingsvrijheid wanneer dat nodig is. Bovendien wordt extra functionaliteit
geboden door een ID-badgehouder in een borstzak met ritssluiting. Geschikt
voor profilering.
• Winddichte en waterafstotende softshell-stof
• CORDURA®-verstevigingen voor extra duurzaamheid
• Teruggevallen voor bescherming in alle werkposities
• Verstelbaar elastisch koord onderaan voor een elastische,
strakke pasvorm onderaan
• YKK 2-weg rits
Materiaal: Hoofdstof: 100% polyester, 265 g/m². Versterkingen: 100% polyamide
CORDURA®, 205 g/m².
Maten: XS–XXXL
€ 114,95

Dames fit
Bijgewerkte stijl

1207

Slijtvast softshell-werkjack
met kap, gemaakt voor gebruik het hele jaar door. Het
werkjack biedt betrouwbaar
werkcomfort en bescherming
tegen de elementen bij hard
werken omgevingen.

Elastische koordaanpassing
toegevoegd aan de zoom onderaan
voor een optimale pasvorm, vooral
handig voor grotere maten

Bijgewerkte stijl
1207 AllroundWork,
Soft Shell Jack voor dames
Veelzijdig softshell-werkjack voor dames waarmee je in verschillende werkomstandigheden op alles voorbereid bent. Het winddichte en waterafstotende jack heeft een windbeschermende kraag en CORDURA®-verstevigingen
voor werkcomfort, bescherming en duurzaamheid. Bovendien zorgt een
verlaagde rug voor bescherming in alle werkposities, terwijl aanpassing van
de zoom aan de onderkant voor flexibiliteit zorgt. Extra functionaliteit wordt
geboden door een ID-badgehouder in een borstzak met ritssluiting. Geschikt
voor profilering.
• Winddichte en waterafstotende softshell-stof
• CORDURA®-verstevigingen voor extra duurzaamheid
• Teruggevallen voor bescherming in alle werkposities
• Verstelbaar elastisch koord onderaan voor een elastische, strakke pasvorm
onderaan
• Geschikt voor profilering
Materiaal: Hoofdstof: 100% polyester, 265 g/m².
Versterkingen: 100% polyamide CORDURA®, 205 g/m².
Maten: XS-XXL
€ 114,95

BEANIE
CF-rits veranderd in 2-way YKK-rits

Bijgewerkte stijl
Geborduurd logo op de
voorkant is vervangen door
een logo label midden op de
achterkant

9084 Beanie

1229 AllroundWork, Soft Shell Jack met kap.

Warm waar het ertoe doet. Een groot deel van je lichaamswarmte ontsnapt via
je hoofd, dus draag deze zachte en elastische muts om warm te blijven.
Voorzien van een gladde fleecevoering voor extra warmte en comfort.
• Gezellige fleecevoering voor warm werkcomfort op kille dagen
• Zachte en rekbare stof voor een optimale pasvorm en comfort
• Snickers Workwear-logolabel middenachter
Materiaal: Hoofdstof: 100% Acrylic Voering: 100% Polyester.
Maten: One-size
€ 17,50

Veelzijdige softshell-werkjas met capuchon waarmee je in verschillende
werkomstandigheden op alles voorbereid bent. Het winddichte en waterafstotende jack is voorzien van CORDURA®-versterkte ellebogen en voorgebogen
mouwen en biedt zowel werkcomfort als bescherming en duurzaamheid. Bovendien zorgen terugvallende mouwen en mouwuiteinden voor bescherming
in alle werkposities, terwijl aanpassing van de zoom aan de onderkant voor
flexibiliteit zorgt. YKK 2-weg rits maakt het mogelijk om de jas van onderaf
te openen voor toegang tot gereedschap eronder en voor meer bewegingsvrijheid wanneer dat nodig is. Bovendien wordt extra functionaliteit geboden
door een ID-badgehouder in een borstzak met ritssluiting.
Geschikt voor profilering.
• Winddichte en waterafstotende softshell-stof
• Met CORDURA® versterkte ellebogen
• Voorgebogen mouwen
• Verstelbaar elastisch koord onderaan de zoom voor een elastische,
strakke pasvorm
• Kap voor extra bescherming
Materiaal: Hoofdstof: 100% polyester, 265 g/m². Versterking: 100% polyamide
CORDURA®, 205 g/m².
Maten: XS-XXXL
€ 119,95
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Gratis 2 pack T-Shirts en
2 pack stretch shorts
Bij aankoop van
2 werkbroeken

Van 1 april t/m 31 mei 2021 of zolang de voorraad strekt krijg je bij aankoop van 2 Snickers
Workwear Werkbroeken (6241, 6251 6341) en/of Korte Werkbroeken (6141, 6143, 6153) 2, 2 packs
cadeau. Combineren mag.

snickersworkwear.nl
26

Voorjaarsactie 2021
Bij aankoop van 2 Snickers Workwear werkbroeken krijg je één 2-pack

T-shirts en één 2-pack stretch shorts cadeau.
Deze werkbroeken doen mee met de actie:
AllroundWork, Stretch
Werkbroek met
holsterzakken

AllroundWork,Stretch
Loose fit Werkbroek+,
met holsterzakken

AllroundWork, Stretch
Werkbroek

Maten: 44-64, 88-124, 146-162,
192-212, 250-258

Maten: 44-64, 88-124, 146-162,
192-212, 250-258

Maten: 44-64, 88-124, 146-162,
192-212, 250-258

0404 0904 2004 3904

0404 5604

0404 0904 2004 3904

5604 5804 9504

5804 9504

5604 5804 9504

ART. 6241

€ 89,95

ART. 6251

€ 89,95

ART. 6341

€ 85,50

AllroundWork,
Stretch Korte Broek met
Holsterzakken

AllroundWork,
Stretch Korte Broek

AllroundWork,
Stretch Loose fit Korte Broek

Maten: 44-64

Maten: 44-64

Maten: 44-64

0404 0904 2004 3904

0404 2004 3904

0404 5604

5604 5804 9504

5604 5804 9504

5804 9504

ART. 6141

€ 72,50

ART. 6143

€ 67,50

ART. 6153

€ 67,50

Voordelen van stretch
Stretch wordt toegevoegd aan onze werkkleding om de
beweeglijkheid van het lichaam te maximaliseren. Het wordt
ook toegevoegd aan specifieke delen van het kledingstuk om
ventilatie en comfort te vergemakkelijken.
Onnodig om te zeggen dat het werken hierdoor veel
comfortabeler wordt. Moderne stretch materialen zijn zeer
duurzaam en de kleding kan een slankere pasvorm krijgen wat resulteert in een mooie look én een kledingstuk dat elke
beweging volgt.

GRATIS
2-pack T-shirts T.W.V. €25,95 GRATIS
Maten: XS-XXXL
Kleur: 2800
2-pack stretch shorts T.W.V. €32,50 GRATIS
Maten: XS-XXXL
Kleur: 0458
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ONTDEK MEER OP
SNICKERSWORKWEAR.NL
Snickers Workwear Product Development behoudt
zich het recht voor om zonder kennisgeving en op
doorlopende basis verbeteringen en alternatieven
aan te brengen voor producten, productlijnen en
materialen.
De inhoud van deze publicatie is onderworpen aan
auteursrechten en mag niet worden gekopieerd of
gereproduceerd.
Hultafors Group AB is gecertificeerd volgens ISO
9001 en 14001. Deze normen bevestigen onze inzet
en prestaties op het gebied van kwaliteit en milieu.
Genoemde prijzen zijn excl. BTW.
Druk-en zetfouten voorbehouden.

1539 AllroundWork,
High-Vis ongevoerd
Jack, klasse 2

Hultafors Group Netherlands BV
Postadres:
Postbus 20077
7302 HB Apeldoorn
Bezoekadres:
Jean Monnetpark 81
7336 BB Apeldoorn
E-mail: info@hultaforsgroup.nl

